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VVVVerslagerslagerslagerslag    wwwworkshop: Een label voor natuurgras?orkshop: Een label voor natuurgras?orkshop: Een label voor natuurgras?orkshop: Een label voor natuurgras?    

    

Type overleg:Type overleg:Type overleg:Type overleg: workshop 

DatumDatumDatumDatum    en tijden tijden tijden tijd::::     1 oktober 2018 om 14u 

LocatieLocatieLocatieLocatie: : : :         Brussel, Consciencegebouw Vlaamse Overheid, zaal Avicenna 

Verslagnemer:Verslagnemer:Verslagnemer:Verslagnemer: Liesbet De Keersmaecker en Willy Verbeke 

 

Aanwezigheid organisatiesAanwezigheid organisatiesAanwezigheid organisatiesAanwezigheid organisaties::::    

Aanwezig Afwezig Verontschuldigd Naam deelnemer Organisatie 

x   Wim Bles Staatsbosbeheer 

x   Luk Daniëls Natuurpunt Beheer vzw 

x   Bert Delanoeije Natuurpunt Beheer vzw 

x   Jantinus Dokter Staatsbosbeheer 

x   Tom Embo Natuurinvest 

x   Filip Hebbrecht Natuurpunt Beheer vzw 

x   Rob Kwinten Newfoss 

x  
 Bart Pörtzgen  Stichting Noord-Brabants 

Landschap 

x   Jan Quick Vereniging Natuurmonumenten 

x   Sander Van Calker Millvision 

x   Harald Van den Akker Vereniging Natuurmonumenten 

x   Katrien Wijns Natuurpunt Beheer vzw 

x   Rob Renaerts CODUCO 

x   Katrien Loyens CONSENSO Advocaten 

x   Liesbet De Keersmaecker Natuurinvest 

x   Willy Verbeke Natuurinvest 

  x Fransje Voets Millvision 

  x Lieven Caekebeke VtS begrazing 

  x Natalie Meeuwis Natuurpunt Beheer vzw 

  x Jo Van Gils Agentschap voor Natuur en Bos 

  x Bram Bauwens Natuurpunt Beheer vzw 
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Besproken punten:Besproken punten:Besproken punten:Besproken punten:    

    

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    

- Voorstelling GrasGoed door Katrien Wijns 

- Rob Renaerts stelt zich voor: consultancy gespecialiseerd in duurzame consumptie: duurzame 

voeding (begeleiding grootkeukens, projecten tegen verspilling, label voor grootkeukens en 

horeca); duurzaam aankoopbeleid (overheidsopdrachten) overheden en bedrijven, en expert 

duurzaamheidslabel en oprichter van www.labelinfo.be.    

 

2.2.2.2. Wat is een label?Wat is een label?Wat is een label?Wat is een label? Presentatie door Rob Renaerts 

 

Een label voldoet volgens de Belgische consumentenorganisaties aan volgende voorwaarden: is 

ondubbelzinnig en makkelijk te herkennen (slecht voorbeeld: dubbele groene pijl); gaat verder dan de 

wetgeving waardoor het een meerwaarde is t.o.v. de wetgeving; is gebaseerd op een transparant 

lastenboek met controleerbare criteria en ondergaat een onafhankelijke controle door een externe 

partij.  

 

Wat is het verschil tussen een standaard en een label? Wat is het verschil tussen een standaard en een label? Wat is het verschil tussen een standaard en een label? Wat is het verschil tussen een standaard en een label?     

- Standaard = businessStandaard = businessStandaard = businessStandaard = business----totototo----businesstoolbusinesstoolbusinesstoolbusinesstool die toelaat de kwaliteitsgarantie van producten 

doorheen de keten te garanderen en verifiëren. Het product moet aan bepaalde eisen 

voldoen.  

- LabelLabelLabelLabel is gericht op het grote publiek = communicatietoolcommunicatietoolcommunicatietoolcommunicatietool gebaseerd op een reeks van criteria 

die onafhankelijk worden gecontroleerd. Een label is (vaak) de communicatietool van een 

combinatie van meerdere standaarden.  

 

De voorvoorvoorvoor----    en nadelenen nadelenen nadelenen nadelen van een standaard/label: 

    

Voordelen: Voordelen: Voordelen: Voordelen:     

- genereert binnen de keten vertrouwen in de kwaliteit van de grondstof;  

- de criteria kunnen bepaald worden i.f.v. de noden van de verschillende partners;  

- biedt communicatiemogelijkheden naar het grote publiek doorheen verschillende sectoren. 

Opgelet: een label bekend maken is moeilijk. Het grote publiek is de laatste en meest 

moeilijke stap. 

    

Nadelen: Nadelen: Nadelen: Nadelen:     

- objectieve en verifieerbare criteria zijn noodzakelijk; 

- de onafhankelijke controle (controleurs, staalname, labotesten…) kost geld en wordt betaald 

doorheen de hele keten. Producenten betalen doorgaans iets meer omdat de controle 

moeilijker is. Kan echter ook anders afgesproken worden. Als er veel vertrouwen is binnen de 

keten, kunnen de controles licht gehouden worden. Of kunnen controles misschien 

achterwege gelaten worden en kan de kwaliteit omschreven worden.  

Bijv.: label voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond duurzame catering kostte 20K 

euro. Reden? Groot aantal verschillende partners met verschillende set aan criteria 

(NGO’s, vegetarisme, fairtrade, …)  

Bijv.: controle biologische voeding kost 800 euro/jaar aan de producent. Producenten 

krijgen min. één bezoek/jaar + staalname + administratieve controle.  
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- om misbruik te vermijden moet een chain-of-custody ontwikkeld worden, een controle 

doorheen de handelsketen. Die coc bepaalt dat het product niet gemengd mag worden met 

andere producten of - indien dat wel toegelaten is - welke de regels zijn.  

    

Sterke en zwakke punten van natuurgras als Sterke en zwakke punten van natuurgras als Sterke en zwakke punten van natuurgras als Sterke en zwakke punten van natuurgras als grondstofgrondstofgrondstofgrondstof: : : :     

 

Sterk: Sterk: Sterk: Sterk:     

- het is een circulair project met meerwaarde op vlak van duurzaamheid en dat verkoopt 

momenteel als zoete broodjes. Het verhaal van natuurgras is sterk en gemakkelijk te 

communiceren. 

- er zijn diverse producten op basis van natuurgras in ontwikkeling / op de markt (met elk eigen 

kwaliteitsvereisten) 

- de Vlaamse en Nederlandse Overheid ondersteunen het initiatief. Dat is goed omdat het 

neutrale partijen zijn. Indien een label van de privésector komt, kan het verdacht zijn.  

 

Zwak: Zwak: Zwak: Zwak:     

- gaat het wel allemaal om producten met een meerwaarde voor het grote publiek? Papier 

overduidelijk wel, isolatie veel minder. Indien voor een select publiek is uitsluitend een 

standaard beter.  

- Breed gamma aan producten (veevoer, papier, isolatiemateriaal, …) = moeilijke boodschap 

voor de consument. 

- Slechts 10% gras in papier is weinig. 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie:  

- de ontwikkeling van een standaard is noodzakelijk om de kwaliteit van de grondstof te 

garanderen;  

- moeilijke ontwikkeling o.w.v. diversiteit van gebruik: is er voldoende technisch kennis 

aanwezig? 

- een (consumentenlabel) kan best ontwikkeld worden in een volgende, latere fase. De eerste 

stap is de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard.  

 

3.3.3.3. GespreksrondeGespreksrondeGespreksrondeGespreksronde    

    

Er is bij de partijen rond de tafel interesse in een label voor gras met herkomst in natuurgebieden. 

Echter, er zijn nog heel wat vraagstukken hangende. Volgende zaken werden uitgebreid besproken:  

 

Een label is een    tooltooltooltool. Indien geen label houdt natuurgras als grondstof niet op met bestaan. Een 

alternatief zou zijn om een-op-een-afspraken te maken tussen de natuurbeheerders en het beperkte 

aantal afnemers.  

 

Een label kan nuttig zijn ter bescherming van ter bescherming van ter bescherming van ter bescherming van onze grondstofonze grondstofonze grondstofonze grondstof. Stel dat er iemand anders plots ook 

natuurgras aanbiedt, is de ontwikkeling van een standaard interessant. 

 

Een minimumset van technisminimumset van technisminimumset van technisminimumset van technische specificatiesche specificatiesche specificatiesche specificaties die de hele keten door gelden. Om deze set 

minimumvereisten op te maken kan een doelgroepenonderzoek interessant zijn. Voorbeelden:  
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veevoeder (gehalte eiwitten, …), papierpulp (witheid eindproduct, comptabiliteit klassieke pulp,…); 

isolatiemateriaal (brandveiligheid, isolatiecoëfficiënt, …). De vraag die moet gesteld worden, is  

 

waarom producenten zouden willen werken met natuurgras als grondstof: prijs, duurzaamheid, 

kwaliteit, ...? 

 

We moeten opletten dat de criteria niet te strengcriteria niet te strengcriteria niet te strengcriteria niet te streng zijn omdat gras een relatief goedkope grondstof is. 

Gras heeft geen marktconforme prijs. Is een label dan een meerwaarde? Een label kan perfect 

gestoeld zijn op alleen de herkomst, los van andere criteria.  Dat drukt de prijs. Als je het verschil niet 

ziet en de klant kan kiezen voor goedkoper gras, zal hij dat misschien/allicht doen. Het is daarom 

belangrijk om natuurgras niet te duur te maken. De eierproducenten echter vonden doosjes uit 

natuurgras belangrijk omdat ze gegarandeerd wilden weten dat er geen sporen van pesticiden konden 

gevonden worden in de verpakking.   

 

Natuurpunt stelt zich de vraag of het niet beter is om het reeds bestaande merk ‘Natuurpunt’ of reeds bestaande merk ‘Natuurpunt’ of reeds bestaande merk ‘Natuurpunt’ of reeds bestaande merk ‘Natuurpunt’ of 

‘Natuurmonumenten’‘Natuurmonumenten’‘Natuurmonumenten’‘Natuurmonumenten’ te gebruiken omdat die al bekend zijn bij het grote publiek. Op basis van een 

kwaliteitsstandaard, zou dit kunnen. Daar is echter weinig inhoud aan. Dit werkt tot er ooit een 

probleem optreedt. In feite gaat het gewoon om een aanbeveling, niet om een label.  

 

Willen we definiëren wat natuurgebieden zijn?Willen we definiëren wat natuurgebieden zijn?Willen we definiëren wat natuurgebieden zijn?Willen we definiëren wat natuurgebieden zijn?  

Criteria zijn overeen te komen, maar moeten objectief en verifieerbaar zijn. Is perfect mogelijk voor 

natuurgras. Bijvoorbeeld: 

o gebied moet op x m schutafstand liggen van chemische fabriek, traditioneel 

landbouwbedrijf, … . Wat er overblijft van mest of pesticiden na verwerking kan 

nagegaan worden.  

o wat te doen met gras uit industriegebieden, uit plantsoenen van steden en 

gemeenten, …? 

o grasland moet x aantal jaar onder natuurbeheer zijn. Bijv. 3 jaar voor biolabel. 

o welke is de kwaliteit van het natuurbeheer? (maaitijd, technieken, …) 

 

Hoever gaat een label?Hoever gaat een label?Hoever gaat een label?Hoever gaat een label? 

Willen we als natuurbeheerders extra specificaties en controles opleggen aan de verwerkers van de 

basisgrondstof? M.a.w. geldt het label t.e.m. de grondstof of nemen we het verhaal van Fair Change 

integraal mee? Hierover bestaat geen eensgezindheid onder de partners.  

Wat verderop in de keten  wel of niet kan, kan gekaderd worden binnen een standaard of label. Dat 

kan ver gaan en erg zwaar zijn. Zo telt het Europese label papier in totaal 30 bladzijden en 12 

bladzijden specificaties.  

Bijv.: een pistooltje obv grasvezels zou not done zijn.  

Bijv.: wat met de chemische behandeling van vezels om groen papier wit te krijgen?  

Bijv.: bij FSC gaat het alleen om de herkomst van het hout en geeft het label geen informatie 

over de toxische stoffen die komen kijken bij de productie van papier.  

 

Label versus collectief merk?Label versus collectief merk?Label versus collectief merk?Label versus collectief merk?    

Katrien Loyens van CONSENSO advocaten merkt op dat een collectief merk ook tot de mogelijkheden 

behoort. De principes zijn gelijklopend, in de praktijk zal er weinig verschil zijn. Zowel een label als een  
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collectief merk hebben een beheerder nodig. Dat is best een neutrale partij en dan kom je al snel uit 

bij een overheid. 

 

Kwaliteitslabels, garantielabels etc. vormen meestal een specifiek soort merk, nl. een collectief 

merk.Een collectief merk is een merk dat een of meerdere gemeenschappelijke kenmerken van 

producten of diensten onderscheidt daar waar een individueel merk de producten of diensten 

onderscheidt van een bepaalde onderneming van die van andere ondernemingen. Voorbeelden 

van collectieve merken in België zijn onder meer het merk KEURSLAGER of het merk 

BIOGARANTIE. 

Collectieve merken hebben een waarborgfunctie voor het publiek zodat de openbare orde in 

hoge mate betrokken is bij de voorwaarden voor het gebruik van een collectief merk. 

Collectieve merken zijn dan ook aan een aantal specifieke voorwaarden onderworpen. In de 

eerste plaats dient een reglement van gebruik en toezicht formeel opgemaakt te worden 

waarin onder meer de criteria worden bepaald waaraan de producten of diensten moeten 

voldoen opdat het collectief merk mag gebruikt worden. Verder dient het reglement een 

doeltreffend toezicht te voorzien alsook sancties voor overtredingen. Het is van heel groot 

belang om een dergelijk reglement van gebruik en toezicht zorgvuldig op te stellen aangezien 

het ontbreken van bepaalde elementen de nietigheid van het merk met zich kan meebrengen. 

Niet onbelangrijk is ook dat de eigenaar zelf het collectief merk niet commercieel mag 

gebruiken maar dat hij in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het toezicht op het naleven 

van de criteria. 
Bron: http://www.brantsandpatents.com/NL/Faq/Collectief_merk_of_individueel_merk_-116 

 

Kan de traceerbaarheid traceerbaarheid traceerbaarheid traceerbaarheid van het natuurgras worden gegarandeerd? Hoe zal dit gebeuren en hoe kan 

dit worden gecontroleerd?  

Controle is gemakkelijk te ondervangen. Ook de technologie kan helpen: GPS-metingen vanop de 

maaimachines, blackbox in vrachtwagens, …Wat wel een probleem vormt, is het feit dat de 

natuurbeheerders veel beheerwerken uitbesteden aan onderaannemers. Zij zijn moeilijk te 

controleren. Was hun vrachtwagen bij aanvang van de werken echt volledig leeg? Andere te 

controleren zaken: gebruiken ze biologische olie, T6-motoren, …? 

Natuurgras kan onmogelijk volledig gescheiden worden van niet-natuurgras, 100% zekerheid is nooit 

mogelijk. Dat is ook geen probleem (cfr groene stroom, eerlijke chocolade, ... ). Controleerbaarheid 

kan interessant zijn voor een landbouwer die én natuurgras én gewone graslanden beheert. Als er 

grote hoeveelheden gevraagd worden, moet de groep leveranciers uitgebreid worden en kan het niet 

alleen op basis van vertrouwen blijven werken. Dan is controle een must. 

 

Een voldoende groot volume van kwaliteitsvol gras moet kunnen geleverd worden. ContractteeltContractteeltContractteeltContractteelt 

(natuurbeheer afgestemd op productie) is echter niet de bedoeling. Is ook niet mogelijk (bijv. na grote 

droogte meer riet). Je bent niet flexibel genoeg om plots minderwaardig gras te gebruiken als 

grondstof voor een ander product.  

 

Kan een stabiele kwaliteit van destabiele kwaliteit van destabiele kwaliteit van destabiele kwaliteit van de    grondstof voor degrondstof voor degrondstof voor degrondstof voor de    verschillende productenverschillende productenverschillende productenverschillende producten worden gegarandeerd 

(veevoeder, papierpulp, isolatiemateriaal …)? Aan welke voorwaarden moet het natuurgras hiervoor 

voldoen? De technische criteria van de grondstof zijn voor elk eindproduct anders. Gras groeit buiten 

en de omstandigheden zijn elk jaar anders: kwaliteit is moeilijk te beschrijven. Er is ook onbruikbaar 

materiaal.  
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Enkele pistes: 

hoe moeten de gewassen samengesteld zijn? Soorten die nu niet geschikt zijn, zijn dat later misschien 

wel meer voor andere toepassingen.  

Bijv.: In veevoeder mag absoluut geen Jacobskruiskruid zitten. 

Bijv.: maaisel komt van kruidachtige planten, x% houtige delen zijn aanvaardbaar 

Alles begint bij de beheerders. Zij weten wat ze moeten leveren. Indien ze dat niet leveren, kan het 

niet verwerkt worden. 

    

Moeten label en naam beschermd worden?Moeten label en naam beschermd worden?Moeten label en naam beschermd worden?Moeten label en naam beschermd worden? Zodra het label een communicatietool wordt, kan dit 

interessant zijn. Doorgaans wordt een label betaald door een licence fee. Bij FSC betaalt de hele keten 

een fee om onafhankelijk te kunnen laten controleren of alles ok is. De noodzaak lijkt minder groot 

voor gras. Bovendien is de vraag of een label voor de verwerkers waardevol genoeg is om te willen 

meebetalen? Toegevoegde waarde is er eigenlijk niet. Als het meer verkoopt door het label, is dat 

mooi meegenomen. FSC weerspiegelt zich echter niet in de verkoopcijfers van het hout.  

 

Heeft een labellabellabellabel na verloop van tijd ook een marktwaardemarktwaardemarktwaardemarktwaarde? Kan je het na verloop van tijd vermarkten? 

Dan ben je licentiehouder geworden. Labels vergaren inkomsten door een licence fee, een bepaald 

percentage van de omzet. Externe organisaties kunnen op die manier bijdragen aan het label. Het is 

belangrijk om een label te waarderen.  

 

Gras legt CO2 vast. Bestaat de mogelijkheid om CO2 te verkopen aan bedrijvenCO2 te verkopen aan bedrijvenCO2 te verkopen aan bedrijvenCO2 te verkopen aan bedrijven? Isolatieplaten hangen 

30 jaar in een woning, dat is al wat.   

    

Samenwerken met Biolabel voor grasSamenwerken met Biolabel voor grasSamenwerken met Biolabel voor grasSamenwerken met Biolabel voor gras 

Er wordt nu al gras verkocht als hooi voor koe/paard. Voor biologisch gras wordt meer betaald dan 

voor courant gras. Het lijkt daarom een realistische piste om te werken naar een soort van Biolabel+ Biolabel+ Biolabel+ Biolabel+ 

voor natuurgrasvoor natuurgrasvoor natuurgrasvoor natuurgras. Echter: het verhaal van biogras is moeilijk. Blijkbaar wordt er momenteel aan gedacht 

om biologische producten enkel toe te kennen aan landbouwers met een erkenning (en bijhorend 

FAVV-nummer) als producent. Dit zou betekenen dat de overheid zelf geen biolabel kan aanvragen 

tenzij het land gepacht wordt door een landbouwer.  

Samengevat: als de natuurgebieden worden beheerd door een landbouwer (of organisatie met een 

soortgelijke erkenning) en deze willen zich onafhankelijk laten controleren dan lijkt er geen probleem 

te zijn. Om als overheid het label te bekomen is eveneens de onafhankelijke controle nodig maar 

blijkbaar zou dit in de nabije toekomst niet mogelijk zijn aangezien je moet beschikken over een FAVV-

nummer. 

Een conclusie zou kunnen zijn dat het in dat opzicht meer dan gerechtvaardigd is om een label uit te 

werken voor de kwaliteitsgarantie (en achterliggende natuurdoelen) die wij voor ogen hebben.     

Ook particuliere natuurbeheerdersOok particuliere natuurbeheerdersOok particuliere natuurbeheerdersOok particuliere natuurbeheerders moeten in aanmerking kunnen komen voor het label, maar dat 

vormt geen obstakel. We moeten ook opletten dat landbouwers en aannemers geen concurrenten 

worden.  
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Besluiten :Besluiten :Besluiten :Besluiten :    

- omtrent de herkomst van natuurgras was een redelijke consensus bij de aanwezigen;  

- de technische specificaties van de grondstof dienen beperkt te zijn, maar er is geen 

eenduidigheid over hoe beperkt ze moeten zijn; 

- omtrent de specificaties voor de verdere keten is er nog veel onduidelijkheid; 

- het label dient voor alle aanwezigen door een onafhankelijk organisme gecontroleerd te 

worden.  

 

 

 

    


